
Вимоги до написання  

«Мотиваційного листа» 
 

Мотиваційний лист – це есе, що дає можливість розповісти про себе, 

свої сильні сторони, дати краще уявлення про власну особистість, 

обґрунтувати, чому саме ви найкращий з-поміж інших Кандидат для вступу 

на обрану спеціальність до Київської муніципальної академії музики ім.                   

Р. М. Глієра. Власне мотиваційний лист надає можливість презентувати себе 

як особистість. Він є вагомим аргументом при вступі. За однакових балів 

проходження творчих конкурсів, фахових іспитів мотиваційний лист надасть 

перевагу найбільш вмотивованим абітурієнтам, які лаконічно обґрунтують 

своє рішення щодо вступу на освітню (освітньо-професійну) програму, 

профілізацію. 

 

Вимоги до мотиваційних листів: 

 

 викладаємо думки у форматі ЕСЕ – особистий життєвий досвід, 

переконання, цінності, світогляд, обов’язковим є включення таких тверджень 

(«Я розумію, чому обираю цю спеціальність, освітню (освітньо-професійну) 

програму», «Я усвідомлюю, чому обираю цей заклад освіти», «Я маю 

конкретні цілі та мету», «Знаю, чого очікую від навчання»…); 

 виклад думок повинен бути лаконічним, зрозумілим та легким для 

читання; 

 звертаємо увагу на: стиль викладання, структурність, аргументацію, 

доброчесність, відсутність елементів розмовного мовлення, відсутність 

помилок, короткі обмірковані речення; 

 обсяг сторінок – 1,2 сторінки формату А 4 (300-600 слів); 

 формат рdf, шрифт 12-14, інтервал 1-1,5, абзацний відступ 1-1,25, 

вирівнювання по ширині. 

 

Вимоги до оформлення: 

 

«Шапка». Частина листа, де містяться відомості про адресата (назва 

закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та 

адресанта (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса для кореспонденції та 

електронна адреса, номер телефону). Ця частина розташовується у правому 

верхньому куті листа.  



Вступ. У цій частині варто коротко пояснити вашу мотивацію щодо 

вступу до Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра. Чому Ви 

обрали для навчання саме цей заклад вищої освіти і як, на Вашу думку, 

навчання в академії сприятиме Вашому професійному зростанню.   

Основна частина. Ця частина починається з другого абзацу 

мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців. Іі можна 

розпочинати з характеристики професійних цілей, описати, що саме цікавить 

в обраній освітній (освітньо-професійній) програмі й кваліфікації. Ким Ви 

себе уявляєте після завершення навчання, які уміння та навички будуть 

найбільш корисними для професійного розвитку за фахом. Зокрема, доволі 

значущим є опис альтернативного варіанту своєрідного вибору професії. 

Чому Ви обрали саме цю спеціальність, освітню (освітньо-професійну) 

програму, профілізацію.  

Заключна частина. Ця частина має завершуватися маленьким 

підсумком у тва-три речення, які підтверджують готовність та 

вмотивованість навчання за Вашим доцільним вибором освітньої (освітньо-

професійної) програми, профілізації, професії.  

 

Поради до написання мотиваційного листа: 

 

Мотиваційний лист є результатом креативної творчої праці вступника. 

Варто заздалегідь ознайомитись із вебсайтом (вебсторінкою) Київської 

муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра 

(https//abiturient.glieracademy.org), у розділі «Вступна кампанія» знайти 

повну інформацію Програм та Критерій вступних випробувань за 

профілізаціями у 2022 році, Правил прийому до фахового коледжу КМАМ 

ім. Р. М. Глієра у 2022 році, Правил прийому до Київської муніципальної 

академії музики ім. Р. М. Глієра у 2022 році. 

Пізнайте себе. Запишіть щанойменше п’ять унікальних рис, здібностей 

чи властивостей. Оберіть лише ті, які Ви збираєтесь використати при 

написанні мотиваційного листа, щоб довести, що Ви є найкращим 

Кандидатом. 

Зазначте свої інтереси, мету, досвід, уміння, навички, особистісні 

властивості. Зробіть опис підготовки та мотивації (в якій проекції плануєте 

розвиватися і вдосконалюватися в обраній сфері). Оберіть саме те, що 

презентує Вас якнайкраще.  

Зробіть перший крок та обміркуйте проєкт листа. Це важлива частина 

оформлення Вашого листа. Проєкт слід почати із запису основний цілей та 

ідей, також роботи над окремими розділами. Структуруйте свої думки: 

https/abiturient.glieracademy.org


інтерес в обраній спеціальності, мій досвід, уміння та навички, які плани на 

майбутнє. Для того, щоб як найліпше продемонструвати розуміння вступу на 

освітню (освітньо-професійну програму), визначте, що власне цікавить 

найбільше Вас в обраній галузі. 

Переконайтеся, що Ваш лист поміщається на одну-дві сторінки, 

оформлений правильним шрифтом і Ви перевірили правопис та граматику. 

Основна вимога написання – це стислість, чіткість, логічність викладу 

думок і правдива інформація.  

 

Критерії оцінювання мотиваційного листа: 

 

1. логіка викладання думок; 

2. структурованість листа; 

3. змістовність на наповненість наведених аргументів; 

4. оригінальність викладання матеріалу; 

5. коректність та загальне оформлення тексту; 

6. рівень мотивації; 

7. грамотність та лаконічність викладу. 


